
 

 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 травня 2017 року 

 

Про внесення змін до бюджету 

м. Гребінки на 2017 рік                                            

 

 
 
Відповідно до ст.26, ст.65 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  ст.78 Бюджетного Кодексу України,   

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до кошторису доходів та видатків загального фонду бюджету міста 

Гребінки на 2017 рік в сумі 629 000 грн., а саме:  

 

Збільшити доходну частину по  

14021900 
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції) - пальне 
 

32 900 

14031900 
акцизний податок з ввезених на митну територію 

України  підакцизних товарів (продукції) - пальне 
 

124 600 

14040000 

акцизний податок з реалізації суб'єктами   

господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних  

товарів 
 

45 400 

18010500 земельний податок з юридичних осіб 36 300 

18010600 орендна плата з юридичних осіб 358 100 

18010700 земельний податок з фізичних осіб 16 800 

18010900 орендна плата з фізичних осіб 14 900 

 

Збільшити видаткову частину: 

- Програма покращення благоустрою в м. Гребінки на 2017 рік – 349 000грн. 

(КПК 6060  КЕКВ 2210 – 50 000грн. ( придбання баків для сміття) КЕКВ 2240 



 

 

– 249 000грн. (виготовлення гірлянд – 127 500грн., поточний ремонт 

колодязів – 36 900грн., покіс трави – 27 200грн., прибирання та вивезення 

сміття з кладовищ – 18 600грн., збирання та вивезення розкиданого сміття по 

вулицях – 38 400грн., розмітка пішохідних переходів по вулицях – 400грн.) 

КЕКВ 2610 – 50 000грн. (ПММ) ; 

- Програма підтримки ЖКГ м. Гребінки на 2017 рік – 100 000грн. (КПК 6030 

КЕКВ 2610 – зміцнення матеріально-технічної бази підприємства); 

- Програма підтримки соціально-економічного розвитку м. Гребінки –            

110 000грн. (КПК 8600 КЕКВ 2210 – 20 000грн. (придбання футбольної 

форми та м’ячів для громадської організації ветеранський футбольний клуб 

«Локомотив»), КПК 8800 КЕКВ 2620 - 90 000грн. (30 000грн. – ДНЗ 

«Теремок»  на придбання постільної білизни, 60 000грн. – ЦРЛ на придбання 

обладнання, м’якого інвентаря та матеріалів для поточного ремонту 

пологового відділення) у вигляді субвенції районному бюджету; 

- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території м. 

Гребінки на 2017 рік – 20 000грн. (КПК 8370 КЕКВ 2620 – паливно-мастильні 

матеріали для службових автомобілів відділу поліції) у вигляді субвенції 

державному бюджету; 

- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення м. 

Гребінки на 2017 рік – 20 000грн. (КПК 8800 КЕКВ 2620 – 20 000грн. 

(перевезення пільгових категорій населення залізничним транспортом) у 

вигляді субвенції районному бюджету; 

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки – 

30 000грн.(КПК 8800 КЕКВ 2620 - путівки в оздоровчий табір) у вигляді 

субвенції районному бюджету. 

2. Внести зміни до кошторису доходів та видатків спеціального фонду бюджету 

міста Гребінки на 2017 рік в сумі 34 700 грн., а саме:  

 

Збільшити доходну частину по  

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення 

5 600 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об’єкти 
3 500 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

25 600 

 

 



 

 

Збільшити видаткову частину: 

- Програма покращення благоустрою в м. Гребінки на 2017 рік – 34 700грн. 

(КПК 9110  КЕКВ 2240 – 34 700грн. ( видалення сухостійних аварійних 

дерев). 

3.  Внести зміни до додатку № 1 міської Програми «Покращення благоустрою  

     м. Гребінка на 2017 рік» (додаток додається). 

4. Внести зміни до кошторису доходів та видатків загального фонду бюджету     

     міста Гребінки на 2017 рік в сумі 200 000 грн., а саме: збільшити доходну та    

     видаткову частини бюджету по 

             КФКД 41035000 – 200 000грн.; 

             КФКВ 5011 КЕКВ 2240 – 100 000грн. 

(на виконання спільної програми розвитку футболу в Гребінківському районі на 

2017 рік) 

                          КПКВ 6650 КЕКВ 2240 – 100 000грн.. 

(поточний ремонт провулку Олексія Припутня та прилеглої території) 

5. Внести зміни до кошторису доходів та видатків спеціального фонду бюджету     

     міста Гребінки на 2017 рік в сумі 500 000 грн., а саме: збільшити доходну та    

     видаткову частини бюджету по 

             КФКД 41035000 – 500 000грн.; 

             КФКВ 6650 КЕКВ 3132 – 500 000грн. 

(капітальний ремонт дороги по вул. Магістральна ) 

6. Внести зміни до кошторису видатків загального та спеціального фонду бюджету   

    міста Гребінки на 2017 рік в сумі 50 000 грн., а саме: перенести кошти з КПК 8800  

    КЕКВ 3220 – 50 000грн. на КПК 8800 КЕКВ 2620 – 50 000грн.( придбання 

енергозберігаючих котлів ПМСД) у вигляді субвенції районному бюджету. 

              

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   В.І.Колісніченко 

 


